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Zprávičky z MŠ A ZŠ Ráječko

Zápis dětí do Mateřské školy Ráječko
Ředitel školy PaedDr. Pavel Vaverka sděluje rodičům,
že zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2016/2017 se koná v úterý 22. března 2016 v době
od 15-17 hodin. Všechny potřebné informace o zápisu dětí do MŠ rodiče získají na webových
stránkách školy. Srdečně zveme děti i rodiče.
www.zsrajecko.cz

Úspěšný zápis dětí do ZŠ
Koncem ledna se uskutečnil na naší škole zápis žáků do 1. ročníku základní školy. K zápisu se
dostavilo 14 dětí. V příjemné atmosféře děti předvedly, co všechno již umí a znají. Společně s
rodiči si prohlédly nově zrekonstruovanou učebnu první třídy, kde i nadále bude třídní učitelkou
PaedDr. Libuše Filipiová.

Naši budoucí prvňáčci – těšíme se na Vás!
● Ředitel školy PaedDr. Pavel Vaverka
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Z jednání rady obce Ráječko
ze dne 28. ledna 2016
 Rada obce schválila podání žádostí o dotaci
z rozpočtu Jihomoravského kraje: z programu
prevence a požární ochrana na další etapu výstavby hasičské zbrojnice ve výši 500 000,- Kč;
z programu rozvoje venkova, dotační titul č. 1
na úprava školní zahrady ( zřízení venkovní
učebny, opravu herních zahradních prvků ) ve
výši 200 000,- Kč;
z programu rozvoje venkova, dotační titul
č. 5 na dovybavení Obecní knihovny ve výši
20 000,- Kč;
z programu podpora mezigeneračního soužití
na dovybavení areálu hasičská louka ve výši
20 000,- Kč.
 Rada obce schválila zadání vypracování
projektu „Zeleň v obci Ráječko“ a pasportizace veřejné zeleně v obci. Projekt i pasportizace
je třeba k podání žádosti o dotaci na vytvoření,
regeneraci, posílení zeleně v obci.
 Rada obce schválila provedení rozpočtového opatření č. 1/2016 ve schváleném rozpočtu
na rok 2015.

 Rada bere na vědomí informaci od společnosti Textil Eco, a.s. o sběru oděvů v naší obci
2015, kde bylo sesbíráno celkem 5 164 kg textilu.
 Rada obce neschválila žádost pana Z. B. o
pronájem pozemku p.č. 1477/3 v majetku obce
Ráječko za účelem parkování vozidel a vleku.
 Rada obce schválila žádost spolku Lungta o
připojení se k mezinárodní kampani „ Vlajka
pro Tibet“. Dne 10.3.2016 bude na obecním
úřadě vyvěšena Tibetská vlajka, kdy si prostřednictvím této mezinárodní kampani připomeneme 57. výročí povstání Tibeťanů proti
čínské okupaci.
 Rada obce schválila uzavření smlouvy o
prodej dříví v drobném s panem Z. K. v lesním porostu v majetku obce Ráječko v lokalitě Svíčková zmola, v množství 2 prm. za cenu
200,- Kč/prm.
 Rada obce schválila aktualizaci směrnice
obecního úřadu Ráječko pro poskytování cestovních náhrad na rok 2016. Rada aktualizovanou směrnici projednala a schválila ji.

Z jednání rady obce Ráječko
ze dne 10.února 2016
 Rada obce schválila žádosti o dotace spolků v rámci programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Ráječko určených na provoz spolků v roce 2016:
Myslivecké sdružení Rájec- Ráječko ve výši 25 000,- Kč
Spolek ráječkovských holek ve výši 6 000,- Kč
Svaz diabetiků ČR, územní organizace v Blansku ve výši 3 000,- Kč
Svaz tělesně postižených v ČR, místní organizace Ráje-Jestřebí ve výši 7 000,- Kč
Český svaz včelařů, ZO Rájec a okolí ve výši 4 000,- Kč
Mateřské centrum Rajčátko ve výši 15 000,- Kč
Český svaz žen Ráječko ve výši 45 000,- Kč
Rekreační sporty Ráječko ve výši 32 000,- Kč
Český zahrádkářský svaz Ráječko ve výši 30 000,- Kč
Český červený kříž Ráječko ve výši 30 000,-Kč
 K 31.12.2015 ukončil činnost spolek Senior klub Ráječko, jeho aktivity, zejména tradiční sousedské posezení v měsíci září převzal spolek Český červený kříž.
 V roce 2015 ukončil v obci Ráječko činnost Sport Club Ráječko, jehož některé aktivity převzal
spolek Rekreační sporty Ráječko.
 Podmínkou vyplacení dotace spolkům je řádné doručení Závěrečné zprávy za rok 2015. Závěrečné zprávy budou projednány ﬁnančním výborem. Spolky budou obecním úřadem vyzvány k
podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace.

www.rajecko.cz
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 Žádost spolku Agility Ráječko bude projednána na příštím zasedání rady obce.
 Žádosti o dotaci Kynologického klubu a SK Olympia Ráječko budou projednány zastupitelstvem obce z důvodu požadované výše dotace nad 50 000,- Kč.
● Kateřina Sehnalová - místostarostka

Poplatky za svoz tuhého domovního odpadu
Upozorňujeme občany, že na obecním úřadě Ráječko jsou vybírány poplatky za svoz tuhého domovního odpadu za rok 2016.
Poplatník je povinen vyplnit přiznání k místnímu poplatku za odpad. V případě platby v hotovosti vyplní toto přiznání přímo na obecním úřadě, při platbě převodem je nutné přiznání doručit na
obecní úřad - osobně, poštou nebo elektronicky: ourajecko@rajecko.cz
Formulář k vyplnění přiznání k místnímu poplatku za odpad získáte na www.rajecko.cz.
Sazba poplatku pro rok 2016 činí 470,- Kč / osob/rok.
Za rekreační objekt je sazba 470,- Kč / objekt.
Poplatky je možno zaplatit přímo na obecním úřadě nebo bankovním převodem na účet obce
Ráječko č. 5525631/0100 vedený u komerční banky. Jako variabilní symbol uveďte číslo domu.
Dále jsou vybírány poplatky ze psů. Za prvního psa zaplatí občan 200,- Kč a za druhého a
dalšího psa 300,- Kč.

Poplatky musí být uhrazeny do konce měsíce května 2016.

MŠE SVATÁ
Oznamujeme našim občanům, že

ve čtvrtek 10.března 2016 v 18:00 hodin bude ve Staré škole v Ráječku
sloužena MŠE SVATÁ. Od 17:30 je možné přijmout svátost smíření.

SPOLEK RÁJEČKOVSKÝCH HOLEK
Zve všechny občany na tradiční

VELIKONOČNÍ SETKÁNÍ
které se koná v sobotu

12. března 2016 od 15 hod. ve Staré škole v
Ráječku.
Program: prodej a zdobení velikonočních perníčků, malování
velikonočních vajíček, pletení pomlázek. Přijďte si prohlédnout a vybrat velikonoční nebo jarní dekoraci ze Zahradního
centra Rozmarýna z Rájce-Jestřebí, kterou si můžete dozdobit
dle vaší fantazie.
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ RÁJEČKO
Zve naše občany na přednášku

POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI
která se koná ve čtvrtek

17.března 2016 v 17:00 hodin ve Staré škole v Ráječku.
Přednášku uvede Mgr. Jitka Brázdová.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ RÁJEČKO
Vás srdečně zve na tradiční

JOSEFSKOU ZÁBAVU
které se koná v sobotu

19. března 2016 ve 20 hodin v budově STARÉ ŠKOLY.
K poslechu a tanci hraje skupina TRIO KENT.
Předprodej vstupenek u Leony Martinkové, V Hájíčku 155.
12.3.2015 od 10 - 11hod. v hasičské zbrojnici.

Rozpis LSPP – stomatologie – BŘEZEN 2016
SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 13:00 HODIN.
5.3.
6.3.
12.3.
13.3.
19.3.
20.3.

MUDr. Pernicová
Boskovice, Růžové nám. 16
774 177 804
MUDr. Pokorná M.
Blansko, Gellhornova 9
516 412 422
MUDr. Pokorný M.
Blansko, A. Dvořáka 4
516 417 621
MDDr. Potůček
Blansko, Mahenova 13
516 419 538
MUDr. Řehořek
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 453
MUDr. Řehořek
Poliklinika Blansko, Sadová 33
516 488 453
(MUDr. Řehořková)
25.3.
MUDr. Roth
Ostrov, Zdrav. středisko
516 444 326
26.3.
MUDr. Semrádová
Sloup, Zemspol, 221
516 435 203
27.3.
MUDr. Sládek
Velké Opatovice, nám. Míru 492
516 477 319
28.3.
MUDr. Srpová
Letovice, J. Haška 12
604 760 665
Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel. 545 538 111,
ve všední dny od 17:00 h. – 07:00 h, o sobotách, nedělích a svátcích 24.00 hodin.

www.rajecko.cz
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Masopust 2016
Masopust, který vrcholí na Popeleční středu, má v Ráječku již svou dlouholetou tradici.
V letošním roce masopustní průvod vyrazil do ulic v sobotu 6. února v 11 hodin ze Staré školy. V
Ráječku se masopustního průvodu pravidelně zúčastňuje až padesát masek, čeká je dlouhá cesta
naší obcí. Průvod se vydal přes náměstí 1. máje do horní části obce, do ulice Dlouhé, náměstí
9. května, ulice Boženy Němcové a Lesní. Po zdolání horní části obce a větší zastávce u domu
pana starosty, který letos opět nezklamal se svým nápaditým převlekem celé rodiny a bohatým
občerstvením, následovala ulice Sadová, Sportovní, V Hájíčku, Svitavská,Nová a ukončení celého průvodu bylo téměř po setmění v ulici Na Výsluní u paní místostarostky Kateřiny Sehnalové.
Děkujeme všem občanům, kteří měli pro účastníky průvodu připravené občerstvení. Děkujeme
všem občanům, za příspěvek do kasičky. Výtěžek z této akce bude použitý na pořádání kulturních
akcí v naší obci.
Velké poděkování patří všem, kteří se průvodu zúčastnili a zvláštní poděkovaní patří muzikantům,
kteří průvod po celou jeho trasu doprovázeli.
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Vyvěšení tibetské vlajky v Ráječku je solidarita s historickou událostí, která se stala před 57 roky.
Pokud máte chuť a náladu, níže si můžete přečíst podrobnosti.
Vyvěšení vlajky není novinkou, probíhá vždy 10. března, v den výročí povstání Tibeťanů proti
čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, přes milion
Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru.
Cílem je poukázat na porušování lidských práv v Tibetu.
Toto vyjádření solidarity vzniklo v polovině devadesátých let v západní Evropě, v České republice
se vyvěšuje vlajka již podvacáté. Připojujeme se tak k celkem 697 obcím a měst v ČR, které tuto
vlajku vyvěsily v minulém roce.
Tibetská vlajka je jedním z nejvýraznějších symbolů, který Tibeťané v Tibetu používají při nenásilných protestech. Za její vyvěšení jim hrozí až několikaleté tresty vězení.
Historie:
V Tibetu jsou desítky let porušována základní lidská práva, včetně systematického potlačování
svobody slova, politického a náboženského vyznání, národní a kulturní identity. Tibeťané nemohou používat své státní symboly (například tibetskou vlajku, státní znak), dochází k diskriminaci
tibetského jazyka (na úřadech, v nemocnicích a většině škol je úředním či vyučovacím jazykem
čínština) a v důsledku cílené migrace čínských obyvatel na území Tibetu také k diskriminaci rasové. Tibeťané se tak stali menšinou ve své vlastní zemi. Od roku 2006 úřady nechaly přemístit
přes dva miliony Tibeťanů kvůli výstavbě nových domů pro čínské přistěhovalce. Tibeťanům jsou
dále odpírána práva na vzdělání (podle oﬁciální statistiky čínské vlády je míra negramotnosti
Tibeťanů starších 15 let více než 50%), právo na zdravotní péči atd. Dochází k cenzuře sdělovacích prostředků a internetu. Lidé jsou zatýkáni, zadržováni a souzeni bez práva na obhájce
a řádný soudní proces. Dochází k mučení politických vězňů a k diskriminaci jejich rodinných
příslušníků. V posledních letech je závažným problémem také drancování nerostného bohatství
a ničení životního prostředí. Protesty proti výstavbě dolů v blízkosti některých hor a jezer, které
Tibeťané považují za posvátné, jsou hrubě potlačovány. V posledních letech dochází k častému
zatýkání umělců zejména tibetských zpěváků a spisovatelů. Pokračuje perzekuce mnichů, jejichž
nenásilné protesty se úřady snaží okamžitě umlčet. Jejich počet v klášterech je omezen, dochází
k častým kontrolám, téměř před každým klášterem se nachází minimálně jedna policejní stanice.
V říjnu roku 1949 vyhlásil předseda Ústředního výboru komunistické strany Mao Ce-tung vznik
Čínské lidové republiky. O rok později vtrhla do Tibetu čínská vojska a nepočetná tibetská armáda byla zničena v bitvě v Čhamdu. V roce 1959 uprchl 14. dalajlama do Indie, kde později
ustanovil tibetskou exilovou vládu. Po jeho odchodu ze země vypuklo v Tibetu povstání proti
několik let trvajícím represím a čínské politice, znevýhodňující Tibeťany v jejich vlastní zemi.
Dne 10. března 2016 si připomeneme 57. výročí tohoto povstání. Zemřelo při něm přibližně 80
000 Tibeťanů. Více než milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních
táborech, v důsledku hladomoru apod. Po sérii masových demonstrací v letech 1987-89 bylo v
Tibetu na 13 měsíců vyhlášeno stanné právo. Dalajlama se stal ve stejné době laureátem Nobelovy ceny míru, v roce 1990 přijal pozvání prezidenta Václava Havla a poprvé navštívil tehdejší
Československo. V roce 2008 proběhly v Tibetu masivní protesty proti porušování lidských práv,
při nichž zemřelo několik desítek Tibeťanů, více než tisíc lidí bylo zatčeno čínskou policií. Tibet
je od té doby kvůli obavám z demonstrací spojených s výročím březnového povstání v období od
února do května každoročně zcela uzavírán nejen pro turisty, ale i pro zahraniční pozorovatele a
média. Za posledních šest let si sebeupálení, jako nejkrajnější formu protestu proti politickému,
kulturnímu a náboženskému útlaku ze strany Číny zvolilo 140 Tibeťanů.
● Zpracoval Gabriel Šašák a Zdeněk Přibyl ml.
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